
ВЛОЖУВА Е ВО ЗАЕДНИЦАТА

Контакт информации
Повеќе информации за ООП во РМ можете да 
добиете од интернет страницата  
www.oop.mk. 

Вашите прашања можете да  ги доставите до 
Проектниот директор на ООП МК, Маја Ќурчиева 
од Министерството за економија,  
на тел. 02/3093-403 или на 
е-маил: maja.kurcieva@economy.gov.mk

ШТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ 
ЕДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
РАЗВОЈОТ НА ЗАЕДНИЦАТА

Мерките во овој домен се доста 
шаренолики и важно е да се стратешки 

насочени и комбинирани со останатите 
сегменти на ООП. Пред сé, претпријатието 
треба да се поврзе со заедницата во која 
делува, да ги осознае нејзините потреби 
и да развие приоди во кое претпријатието 
на наефективен начин може да ги стави во 
функција сопствените ресурси. 

Активностите во овој домен можат, меѓу 
другото може да вклучуваат:

 � Систематско консултирање со 
засегнатите страни и нивни претставници 
преку организирање на форум на 
засегнати страни, консултативни 
состаноци, интерактивна веб страна итн. 

 � Учество во локални здруженија доколку 
е тоа соодветно со цел да се придонесе 
кон јавното добро преку членување во 
Управните одбори.

 � Ангажирање во заедницата за решавање 
на одредени проблеми преку долгорочно 
инвестирање во програми во одредени 
области.

 � Обезбедување на бесплатни услуги и 
добра во доменот на своето работење за 

загрозени групи на граѓани и локални 
здруженија. На пример, издавачка 
куќа за детска литература обезбедува 
бесплатни изданија за училишните 
библиотеки. 

 � Соработка со релевантни организации 
и институции при планирање и 
спроведување на програми за 
самовработување, за економско 
вклучување на маргинализираните 
групи преку поддршка на социјални 
претпријатија и кооперативи;

 � Стратешки филантропски активности 
на претпријатието како што се 
програми за развивање на еколошката 
свест; финансиските институции 
можат да понудат бесплатна 
едукација на граѓаните за управување 
со личните финансии итн. 

 � Волонтирање од страна на 
персоналот на претпријатието во 
локални здруженија и активности 
на граѓаните. Како тим вработените 
можат да се вклучат во еколошка 
акција за чистење или пошумување 
итн. 

ПРИДОБИВКИ ЗА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
ОД ВЛОЖУВАЊЕ ВО 
ЗАЕДНИЦАТА

Подобрувањето на угледот на 
претпријатието и имиџот на брендот 

се едни од директните придобивки  од 
активностите за вложување во заедницата. 
Но, долгорочно, користа е многу поголема. 
Подобреното образование ќе обезбеди 
покомпетентни идни кадри за претпријатието. 
Граѓаните со зголемени приходи и ниво на 
едукација и култура се идните потрошувачи 
кои ќе ги претпочитаат производите и услугите 
на претпријатијата кои се општествено 
одговорни. Инвестирањето во подобрување 
на инфраструктурата за социјална грижа 
(градинки, поддршка на стари лица и лица со 
посебни потреби итн) ќе ги намали отсуствата 
од работа, ќе ја зголеми фокусираноста на 
работното место а со тоа и продуктивноста 
на вработените кои се грижат за членовите 
на своето семејство. Со инвестирањето во 
здравството и чиста животна средина се 
креира и здрава работна сила итн.

Поради ова, вложувањето во заедницата 
директно е поврзано со одржливиот развој и 
долгорочниот успех на претпријатието
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Иницијативите во доменот на вложу-
вање во заедницата како дел од ООП 

се највидливи во јавноста и поради тоа 
се и најчесто применувани од страна на 
претпријатијата кои сакаат да изградат 
позитивен имиџ во јавноста. Донациите 
се само една од алатките преку кои прет-
пријатието вложува во заедницата. Она 
што треба да претставува предизвик за 
секое претпријатие во овој домен е како, 
активностите да ги надминат еднократните 
донации и  ограничената употреба за 
про  мотивни цели и да прераснат во дол-
го  рочни, развојни инвестиции со обје-
кти вно мерливо позитивно влијание врз 
благостсојбата на заедницата, а кои по-
средно ќе овозможат одржлив развој и за 
самото претпријатие. 

ВОВЕД

Претпријатијата се нераскинлив дел 
од заедницата во која делуваат 

и играат голема улога во нејзиниот 
развој. Покрај тоа што се двигател на 
економијата, тие обезбедуваат добра и 
услуги кои го олеснуваат и подобруваат 
животот на луѓето, вработуваат луѓе од 
заедницата, преку даноците кои ги плаќаат 
овозможуваат државата непречено да ги 
унапредува образованието, културата, 
здра вството, социјалната заштита итн. 
Преку инкорпорирање на политиките за 
општествена одговорност, претпријатијата 
често иновираат и креираат нови опште-
ствени вредности и добра.

Покрај ова, голем број претпријатијата 
како дел од својата општествена 

одговорност (ООП) вложуваат допол ни-
телни ресурси за подобрување на бла-
го состојбата на луѓето и средината во 
нивното непосредно опкружување. Тоа 
може да опфати проекти за развој на 
образованието и вештините на жителите, 
обезбедување на здравствени услуги, 
презервација на културното наследство, 
развој на демократијата и учеството на 
граѓаните во јавниот живот итн. 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ 

Вложувањето во заедницата не претставува законска обврска за претпријатијата. 
Поради разноликоста на можните активности во овој домен, не постои интегрирана 

законска регулатива која ја третира оваа област. Пожелно е, претпријатијата кои 
вложуваат во одредени области (образование, здравство, култура, граѓанско општество 
итн) да ги координираат своите активности со приоритетите идентификувани во 
усвоените стратешки документи на национално и локално ниво во секоја поединечна 
област. На тој начин, активностите за вложување во заедницата на претпријатието ќе 
бидат конзистентни со идентификуваните приоритети на заедницата и ќе се избегнат 
можни преклопувања со активностите на другите актери во заедницата (државните и 
јавните институции, здруженијата и фондациите итн). 

Во глобални рамки, многу од претпријатијата како рефенца во активностите за 
вложување во заедницата ги земаат Милениумските развојни цели.    

Државите во многу земји ја препознаваат важноста од поттикнувањето на 
претпријатијата да вложуваат во заедницата и поради 

тоа овозможуваат даночни бенефиции за претпријатијата 
кои донираат во цели од јавен интерес. Во Република 
Македонија од 2007 година стапи на сила Законот за 
донации и спонзорства во јавните дејности кој овозможува 
даночни олеснувања за граѓаните и претпријатијата 
кои донираат или спонзорираат (парични средства како 
и материјални донации). За претпријатијата, даночни 
поттикнувања се предвидени во доменот на данокот на 
добивка, данокот на додадена вредност (ДДВ) и данокот 
на имот. За реализирање на даночните поттикнувања 
предвидена е законска процедура која наметнува обврски 
и за донаторот и за примателот на донацијата со соодветно 
евидентирање, отчет и контрола.

Персонален данок на доход – Физичко лице кое донира 
финансиски средства на правно лице согласно законот има право 
на намалување на персоналниот данок на доход утврден врз 
основа на неговата годишна даночна пријава во висина од 20% 
од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, но не 
повеќе од 24.000 денари.

Данок на добивка – на претпријатието кое донира согласно 
законот, донацијата му се признава како расход во даночниот 
биланс во вкупна висина до 5% од вкупниот приход (за 
спонзорства износот е 3%).

Данок на додадена вредност – при реализацијата на 
донацијата согласно овој закон таа нема да биде оптеретена 
со ДДВ т.е. даночните поттикнувања се остваруваат со 
обезбедување на средства од Буџетот на РМ за плаќањето на 
ДДВ искажано во фактурите за реализирање на донацијата. На 
надоместокот за влезници за културен, спортски или друг јавен 
настан не се пресметува данок на додадена вредност доколку 
сите собрани приходи се користат за финансирање на активности 
од јавен интерес. ДДВ не се пресметува и на надоместокот 
за комуникациска услуга согласно со Законот за електронски 
комуникации кога корисникот со нејзиното користење донира 
парични средства за финансирање на активности од јавен 
интерес.
 
Данок на имот – Донацијата во предмети и материјални добра е 
ослободена од данокот на наследство и подарок кога давателот 
му го пренесува правото на продолжување и користење на 
примателот. Исто така таа е ослободена и од данок на имот во 
наредните 5 години, по годината во која е дадена донацијата.


